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Apresentação
Fico realmente pensando sobre a questão do tempo. O
nosso amigo Freitas ou Ademir, faz 50 anos (...). Sonhos
realizados e muitos ainda a se concretizar.
Nesse período de mais de 10 anos, aprendi muito com o
estrategista Freitas. Suas colocações pertinentes, seus
pontos de vista sempre embasados na experiência e
pautados na ética, trouxe equilíbrio e coerência nos
momentos de decisões.
Normalmente quando falamos em política, algumas
pessoas torcem o nariz. Certamente Aristóteles deve dar
saltos em seu túmulo ao ver o que fizeram com a mais
nobre das ciências. Em contra partida, o nosso
cinquentão esbanja conhecimento nessa matéria. Não
com teorias e sim com práticas. Sociedade Amigos de
Bairro, Associação de Portadores, Eu também sou Noel,
etc...
Essa busca pelo bem comum, a necessidade de ver as
pessoas com qualidade de vida, fez com que ele se
embrenhasse nessa selva, que é a política. Mostrando
que dá pra ser sério, que dá pra construir amizades
sinceras e sem interesse.
Diante disso, cito o conceito de Aristóteles sobre a
amizade onde, “De acordo com a faixa etária de cada
indivíduo, a amizade apresentará uma função específica.
Para os jovens, ajuda a evitar o erro. Para os mais velhos,
serve de amparo para as suas necessidades e supri as
atividades que declinam com o passar dos anos, porque
dois que andam juntos são mais capazes de agir e
pensar...”. Por conta disso, afirma:
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“A amizade não é apenas necessária, mas também nobre,
pois louvemos os homens que amam seus amigos.
Ademais, pensamos que a bondade e a amizade
encontram-se na mesma pessoa. A condição necessária
para se formar uma amizade, se dá pelo conhecimento de
uma a outra pessoa que desejam entre si, o bem”.
Confesso que várias foram as vezes que tentei traçar um
perfil filosófico para o Freitas. O que eu encontrei? Um
misto de sentimento com um controle racional, enfim,
sempre valorizou a essência das pessoas, acreditando em
seus sonhos e incentivando ir além. O nosso escritor
conhece as pessoas, não pelo que vê e sim pelo que
sente. Consegue ver nas entrelinhas o que realmente as
pessoas querem dele. Talvez um “sexto sentido”. Por
vezes me tirou de situações que ninguém mais, além
dele, via. Realmente, quem conhece a capacidade
intelectual desse nobre amigo entenderá o que quero
dizer. A máxima do pensador Sócrates: “Só sei que nada
sei”, sempre fez parte de sua vida. Essa frase certamente
o inspirou em seus projetos, buscando informações,
criando e aperfeiçoando ideias no mundo da internet,
como radio online e blog.
Em tempos onde amigos se tornaram virtual, nada melhor
do que usar a teoria de Aristóteles para explicar na
prática o que venha a ser amigo.

Douglas Elias Ferreira
Professor de Filosofia
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Agradecimento
“Para realizar um sonho...

Depois de dois anos escrevendo no blog “Sou Freitas” as
minhas saudades, as alegrias, as dificuldades e memórias,
dando pitacos e surtando sandices, resolvi partir para
este sonho de adolescência: publicar um livro.
Nunca conseguiria realizar, se não estivessem ao meu
lado minha família, os amigos de uma vida, os leitores e
colaboradores anônimos do blog.
Neste período, foram mais de dez mil visualizações e
visitações. Amigos esses que através de comentários me
corrigiram, orientaram e incentivaram.
Nesse incrível espaço globalizado que é a internet, pude
contar minhas histórias vividas, meus poemas sinceros e
soltar meus dedos tagarelas. Dedos que insistem em
digitar minhas realidades fictícias ou as minhas ficções
reais. Textos que uma pessoa de participação especial
neste sonho, definiu como “minhas sandices”. Gostei.
Também sempre presentes nesses dois anos de vida do
blog, estiveram o meu Glorioso E.C. Santo André, Elvis e
minha família, com participação especial de meus filhotes.
Todos eles minhas maiores paixões.
Como não acredito em coincidências e prefiro entendê-las
como providências, a possibilidade de realizar esse sonho,
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veio justamente no ano em que comemoro meu
cinquentenário. Ano em que resolvi dedicar a mim
mesmo, aos meus sonhos e vontades.
Entendo então que, nada mais justo do que dedicar essas
poucas palavras impressas a Ele, que cuida de mim como
dos lírios do campo e das aves do céu. Ele que é o meu
eu e meu tudo.
Obrigado meu bom Deus.

... Basta acreditar que ele seja possível”.

Ademir de Freitas
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